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Wanted sorozatunkban lappangó képekre vadászunk, közöljük azokat a fotókat, 

amelyek korabeli katalógusokban, folyóiratokban jelentek meg, hátha valaki ezek 

alapján rájuk ismer valahol, egy szoba, egy képkereskedés, egy aukciósház vagy 

egy múzeum falán. Mostani cikkünk arra keresi a választ, hol lehetnek azok 

a művek, amelyeket emigráns magyar művészek festettek a húszas évek nyüzsgő, 

forrongó, a modernizmus különböző irányzatait kitermelő Németországában.

 WANTED-BERLIN 

„Mi sikít, bömböl, zakatol itt az égnek nyúló 
vastraverzek, dübörgő viaduktok, a techni-
ka, a pénz e szédítő arányú metropoliszában? 
Nem hallod? Ez itt az önmagából kivándorolt 
Európa új világa, ahol tömör sorokban vonul 
fel az emberi sokadalom, boldogulást és új 
életformákat keresni. Idegölő és megállás nél-
küli hajsza a pénz után, mindenféle járműve-
ken, minden ellenálláson, bűnön, verejtéken, 
erőszakon, kínlódáson keresztül, hajrá! Egész 
nap eszeveszetten, önkívületben, kifúlva, de 
lankadatlanul. Ez itt egy épp olyan komoly vi-
lágháború, mint Piave volt, vagy Limanowa”1 

– írja le Rejtő Jenő a metropoliszt, amely a kelet- 
és közép-európai értelmiség első számú cél-
pontja lett 1919 után. Írók, gondolkodók, po-
litikusok, s nem utolsósorban képzőművészek 
választják ekkor Berlint átmeneti vagy éppen 
végleges lakhelyül, melyet a pezsgő szellemi 
élet Európa kulturális fővárosává avat közel 
egy évtizeden át. De mi jelentette a város igazi 
vonzerejét? 

Berlin kulturális szerepének növekedésé-
ben óriási jelentőséggel bírt a város liberális 
és baloldali szellemi orientációja. Míg az első 
világháborút követő évek Párizsában a jobb-
oldali kormányok politikája cseppet sem ked-
vezett a szabadgondolkodású szellemi élet ki-
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bontakozásának, addig Berlin a weimari köz-
társaság időszakában liberális, baloldali cent-
rummá vált. „A berlini bűnbarlang” szellemi 
holdudvara azonban nem csupán német szo-
ciáldemokrata és baloldali értelmiségiekből 
állt. Már az 1919 előtti időszakban erősen in-
ternacionális képet mutatott, amely rövidesen 
tovább bővült a közép-kelet-európai államok-
ban levert forradalmak után menekülni vagy 
önként távozni kénytelen művészekkel, poli-
tikusokkal, közéleti személyiségekkel. Cseh, 
lengyel, román, szerb, orosz és nem utolsósor-
ban magyar értelmiségiektől nyüzsgött a vá-
ros. A finoman szólva is instabil belpolitikai 
helyzetben Berlin volt az egyedüli nagyváros 
Európában, ahol a forradalom még eleven 
lehetőségnek látszott, s nem csupán utópiá-
nak. Sőt 1921-ben a város baloldali kapcso-
latai tovább erősödtek a rapallói egyezmény-

nyel, melynek hatására a birodalmi kormány 
és a szovjetek között szoros együttműködés 
rajzolódott ki. Mindeközben a Komintern 
támogatásával – részben magyar közvetítés-
sel – a német baloldal körében egyre nagyobb 
népszerűséggel bírt a forradalom mesterséges 
kirobbantásának gondolata is.

„A németek úgy éltek, mint az átuta-
zók a pályaudvarokon, senki sem tudta, mit 
hoz a holnap. A rikkancsok kiabálták: Berli-
ner Zeitung! Legfrissebb kiadás! Kommunista 
felkelés Szászországban! Puccskísérlet Nürn-
bergben! Az emberek némán olvasták a híre-
ket és mentek a dolguk után. A boltosok na-
ponta cserélték az árcédulákat: a márka egyre 
zuhant. A Kurfürstendammon falkában 
kószáltak a külföldiek, garasokért vásárolták 
össze a fényűző múlt maradványait. A szegé-
nyebb városnegyedekben kiraboltak néhány 
pékséget […] Szinte minden utcasarkon volt 
bár, ahol táncolni lehetett; rosszul táplált pá-
rok mondták egymásnak; viktória, és kering-

tek, rázták magukat […] Az egyik ilyen bárban 
egy rekedtes tenor üvöltötte: Holnap világvége! 
De a világvége napról napra elmaradt.”2

Ez a forrongó és lüktető élet több hullám-
ban csalta Berlinbe az emigráns magyar értel-
miséget. Elsősorban szellemi ütközőpont ek-
kor a város, melyben életformává vált a viták-
tól, beszámolóktól, tapasztalatcseréktől han-
gos társasági élet. Új eszmék, politikai és 
társadalmi nézetek, világképek és művészeti 
tendenciák kerülnek mérlegre a kávéházak, 

1920 októberében Nemes Lampérth József Moholy-Nagy Lászlóval 
állított ki a berlini Fritz Gurlitt Galériában. A tárlaton Nemes 
tizennyolc alkotása közül hatot Gustav Eckström vásárolt meg. 
A svéd gyűjtő a műveket Stockholmba vitte, így hollétükről 
a magyar művészettörténet-kutatás hosszú ideig semmit sem 
tudott. 1974-ben a hat alkotás közül ötöt a művész monográfusa, 
Mezei Ottó hozott vissza Magyarországra, s így kerültek Vörösváry 
Ákos gyűjteményébe. A Fa című hatodik alkotás pedig továbbra is 
a gyűjtő leszármazottainak birtokában maradt.

Nemes Lampérth József: Fa, 1920. III. 31., lappang, közli: Mezei Ottó: József Nemes Lampérths 
unbekannte berliner bilder und deren platz in seinem lebenswerk. Acta Historiae Artium, 1974

Moholy-Nagy László: Konstrukció „h”-val, 
1921 körül, lappang, fotója Hattula 
Moholy-Nagy tulajdonában
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Scheiber Hugó: Művészsarok egy berlini 
kávéházban, 1925, lappang, közli Molnos 
Péter: Scheiber Hugó. Festészet a jazz rit-
musában. Budapest, Kieselbach, 2014

Scheiber Hugó: Világváros, 1926, lappang, 
közli: Művész-Élet, 1932. szeptember 
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galériák vagy éppen műtermek színfalai kö-
zött. „Munka után a kollégákkal vagy a Roma-
nisches Café-ban, vagy Moholy Nagy László 
műtermében találkozott az ember. Az ő okos 
feleségének, Luciának nagy része volt férje irá-
nyos-elméleti munkájában, és sokat segített 
neki. Raoul Hausmann, Hannah Höch, Hans 
Richter, Werner Gräff (akkoriban még fiatal 
autószerelő) jöttek ott össze” – idézi fel az idő-
szakot El Liszickij felesége.3 De jellemző a kor 
lelkesült hangulatára, ahogy például Kállai 
Ernő és Moholy-Nagy László előkészíti Kas-
sák Lajos berlini útját. Az alig néhány napra 
érkező Kassák és felesége Moholy műtermé-
ben, valamint a Sturm Galériában olyan je-

lentős személyiségekkel találkozhatott, mint 
Herwarth Walden, Hans Arp, El Liszickij, Ar-
chipenko, Georg Grosz, Richard Huelsen beck, 
Hans Richter vagy Raoul Hausmann. Sőt, ek-
kor egy irodalmi est erejéig a MA is a Sturm 
vendége lett: A helyiséget „… egészen megtöl-
tötte a Berlinben élő fiatal magyarok soraiból 
egybegyűlt közönség, mely nagy tetszéssel fo-
gadta az előadást, különösképpen K. Simon 
Jolán frappánsan ható recitációit.”4

A zajos társasági élet eleinte nem kedvezett 
az átszellemült alkotómunkának, amely csak 
1924-től, a gazdasági konszolidáció kezdetétől 
vált jellemzővé a képzőművészeti színtéren. 
Így nem meglepő, hogy az 1924-ig terjedő idő-
szakban sok esetben tisztázatlanok az egyes 
életművek alakulása, fő mozgatórugója. A za-
vart nem csupán az orientációk gyors változá-
sai okozzák, a tisztánlátást az is nehezíti, hogy 
meglehetősen gyéren maradt csak fenn ebből 
az időszakból emlékanyag. Bortnyik Sándor 
például, aki 1922-ben állított ki Waldennél 
1920–21-es figuratív, illetve új, konstruktivista 
alkotásokat, egy 1972-es interjúban arról vall, 
hogy szinte semmit sem tud az akkor kiállított 
kollekció hollétéről.5 Jó esetben ma is csupán 
kettő-négy alkotás azonosítható a nyolc fest-
ményt, nyolc akvarellt (temperát?) felsora-
koztató tárlat anyagából. Talán csak Kassák, 

A festmény Bortnyik Sándor 1922 decemberében, a Der 
Sturm galériában megrendezett kiállításán volt látható, ezt 
követően pedig többször is bemutatásra került a galéria ál-
landó kiállításán is (Gesamtschau). Feltehető, hogy a képet 
Herwarth Walden a saját gyűjteménye számára vásárolta meg 
Bortnyiktól. A festmény ezzel párhuzamosan „Alex. Bortnyik, 
Schweiz” megnevezéssel a berlini Atlantic-Photo GmbH fo-
tóügynökség jóvoltából európai képes napi- és hetilapokban 
is megjelent mint az „érthetetlen” modern művészet iskola-
példája, ironizáló képaláírásokkal, mint pl. „Ki tudja, hogy ez mit 
ábrázol?” („Wer weiß, was das vorstellt?”). A festmény további 
sorsa nem ismert, az Elfajzott művészet kiállítás katalógusában 
és dokumentációjában nem bukkan fel, annak ellenére hogy 
a fotó hátoldalán az alábbi kézírás olvasható: „Entartete 
Kunst, Berlin 1938” (Szeredi Merse kutatása).

Bortnyik Sándor:  A szép Melusina, 1921–1922 között, 
lappang, fotó a Staatliche Museen zu Berlin, 
Zentralarchivból (Szeredi Merse kutatása)

Kassák Lajos: Dinamikus konstrukció, 1924, 
lappang, közli: Lajos Kassák/Nikolaus Braun. 
Berlin, Sturm Galéria, 1924

Czóbel Béla: Fiú kutyával, 1923, lappang, 
közli: Kállai Ernő: Új magyar piktúra 1900–1925. 
Budapest, Amicus, 1925
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Péri László és Moholy-Nagy pályaképe tű-
nik jobban dokumentáltnak ebből az idő-
szakból, a fiatal Bernáth Aurél, Schadl János, 
Gross-Bettelheim Jolán vagy éppen Berény 
Róbert esetében sokkal nehezebben áll ösz-
sze a kép. Péri és Moholy – mint Walden 
művészei – több reprodukcióval is jelen van-
nak a Sturm katalógusaiban és a folyóiratban. 
Sőt ekkor készült el Péri linóalbuma is – szin-
tén a Sturm kiadásában.

A Sturmtól távolabb álló művészeink kö-
zül talán Czóbel Béla, Tihanyi Lajos és Kern-
stok Károly folytattak kiegyensúlyozottabb 
művészi munkát. Czóbel 1919-es berlini lete-
lepedését követően a német expresszionizmus 
zászlóshajójának tagjaival, a Die Brücke cso-

porttal ápolt szorosabb kapcsolatot.6 A társa-
ság kollektív kiállításain rendre megjelentek 
alkotásai, és így művei is gyakrabban kerültek 
közlésre különböző folyóiratokban. „Képei, 
ezek az egyszerű kifejezésre törekvő művek be-
járták a német városokat és eljutottak minden-
felé, ahova a német műkereskedelem el tudja 
juttatni azokat, akiket értékel és felkapott” – 
írja róla a Panoráma 1922-ben.7 

Tihanyit a jobb érvényesülési feltételek 
csábítják a német fővárosba. Sikertelen bécsi 
kiállítása után Berlinben kap lehetőséget a be-
mutatkozásra, s talán a frissen szerzett új ba-
rátnak, Brassainak köszönhető, hogy az ekkor 
készült alkotásokról is bőven maradtak fenn 

reprodukciók a festő hagyatékában.8 Egyéni 
és csoportos kiállításokkal egyébként Czóbel 
és Tihanyi is többször szerepelt a Galerie Fer-
dinand Möllerben, valamint a Galerie Gold-
schmidt & Wallersteinben. A közép-európai 
művészetre is fogékony galériák elsősorban 
az expresszionizmus képviselőit karolták fel 
tevékenységükkel. Kernstok több alkotása 
is jól dokumentált, bár ő ebben az időszak-
ban berlini kiállításokon egyáltalán nem vett 
részt; Kassán rendezett kiállítást 1922 telén. 
Az ő esetében elsősorban azoknak a portrék-
nak a „kiléte” ismeretlen, melyek az emigrá-
ció időszakában anyagi biztonságot teremtet-
tek a művész és családja számára.9 Rövid ideig 
Perlrott Csaba Vilmos is megfordult Berlin-

ben, de a letelepedés helyett francia kapcso-
latait felhasználva inkább Németország több 
városába is ellátogatott. Berlin mellett meg-
fordult többek között Drezdában, Frankfurt-
ban, illetve Wertheim am Mainzban.10 Bár 
több német kiállításon is szerepelt, műveinek 
többsége pesti kapcsolatai által hazakerült, sőt 
azokat itthon is bemutatta 1923-ban.

A korszakban készült művek eltűnése 
alapvetően két okra vezethető vissza. Egy-
részt a kísérletezések sok esetben később vál-
lalhatatlan alkotásokat is életre hívtak, me-
lyeket gyakran maguk a hazatérő művészek 

„felejtettek” Berlinben, vagy ítéltek később 
átfestésre, esetleg megsemmisítésre. A másik, 

Bortnyik Sándor, Weininger Andor, Forbát Alfréd és Breuer Marcell 
Bortnyik weimari műtermében, 1924–1925. A háttérben és az 
állványon Bortnyik lappangó alkotásaival

Feltehető, hogy nem a festmény, hanem a zentralarchivbeli repro-
dukció kapcsolódott csak az Entartete Kunst akcióhoz: bizonyítható 
ugyanis, hogy a Der Sturm gyűjteményéből az Atlantic-Photo GmbH 
által reprodukált képek (köztük Moholy-Nagy László és Kádár Béla 
festményei) bekerültek a náci művészeti propaganda nyomtatott 
anyagaiba is. Az Elfajzott művészet című kiállítás ideológiai alapjait 
nyújtó műhöz hasonló dokumentum Magyarországon is született. 
1940-ben a szélsőjobboldali Egyedül vagyunk című újságban Bernáth 
Aurél és Scheiber Hugó mellett Kádár Béla két reprodukált művével 
ugyancsak feltűnik a szerkesztők által feltett kérdés alatt: „Miért 
idegenedik el a magyar középosztály a hazai művészettől?” 

Kádár Béla : Wolfgang Willrich: Säuberung des 
Kunsttempels. München–Berlin, 1937 (borító)

Moholy-Nagy László: Kerékpáros, 1920, lap-
pang, közli: Passuth Krisztina: Moholy-Nagy 
László. Budapest, Corvina, 1982
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prózaibb ok a kényszerű helyváltoztatás volt. 
Sokan átmeneti vagy ideiglenes szállásokon 
tartózkodtak Berlinben, egyes művészek 
pedig a hazaköltözéskor voltak kénytele-
nek hátrahagyni alkotásaikat. Voltak olyan, 
idehaza szinte teljesen ismeretlen alkotók is, 
akik már Berlinben kezdték pályájukat. Így 
például a szász származású művész, Neuge-
boren Henrik (Henri Nouveau), aki Párizs-
ban, majd Berlinben működött, vagy Miklós 
Béla (Nikolaus Braun), aki a húszas évek ele-
jén bukkant fel Arthur Segal tanítványaként 
ugyancsak a német fővárosban. Bár műveik 
reprodukciói gyakran feltűnnek a korabeli 
sajtóban, gyenge magyarországi kapcsolataik 
miatt kettejük művészetéről szinte alig rendel-
kezünk tárgyi emlékekkel.

A lappangó képek másik csoportját 
azok a művek jelentik, melyeket a berlini tar-
tózkodás alatt értékesítettek az alkotók. Gyak-
ran teljesen dokumentálatlan darabok voltak 
ezek, mivel a szűkös anyagi helyzetű művé-
szeknek csak nagy ritkán volt lehetőségük 
alkotásaikat fotóztatni. A kevés számú ismert 
reprodukció gyakran Moholy-Nagy és Kál-
lai tevékenységének köszönhető, akik nem-
csak a bécsi MA vagy az Egység, hanem néhány 
magyar lap – így például az Ars Una, a KUT 
és talán a Műbarát – számára is küldtek Ber-
linből műtárgyfotókat. Vélhetően ilyen fel-
vételeket használt Kállai 1925-ös Új magyar 
piktúra című könyvében is, mely a korszak 
legfontosabb forrásértékű monográfiája egy-
ben. Szinte teljes egészében dokumentálatlan 
Bortnyik már említett, a Sturmban kiállított 
kollekciója. A tárlat teljes anyagát Walden 

vásárolta meg a festőtől, hogy aztán néhány 
mű kivételével továbbadja azokat egy svéd 
gyűjtőnek. De ilyen kollekció volt a Gurlitt 
Galériában szerepeltetett tizennyolc Nemes 
Lampérth József-festmény is 1920-ban. Kö-
zülük legalább hat darab szintén Stockholmba 
került. Az 1970-es évek során ezekből öt sze-
rencsésen visszajutott Magyarországra, de egy 
alkotás feltehetőleg még ma is Svédországban 
lappang.11 Sőt ugyanez a gyűjtő – aki vélhe-
tően Uitz Béla mentora is volt – több esetben 
Tihanyitól is kért képeket stockholmi kiállítá-
sokra.12

De Bortnyik és Nemes Lampérth mel-
lett Moholy-Nagy, Péri, Mattis Teutsch, Kas-
sák, Scheiber, Kádár, Tihanyi, Czóbel, vala-
mint a Németországban két egyéni tárlattal is 
bemutatkozó Egry József több alkotása is az 
eladást követően került ismeretlen helyekre.

Egryhez hasonlóan Kádár Béla és Scheiber 
Hugó is Magyarországon dolgozott13. Így az 
évtized második felében a hazai sajtóban is 
nagyobb nyilvánossághoz jutott a Walden ked-
vencévé vált két festő, s ha nem is a fő művészeti 
orgánumokból, de a napi és a heti magazinok 
repertoárjából stiláris fejlődésük folyamata, va-
lamint munkamódszerük pontosan rekonst-
ruálható. Scheiber és Kádár itthon készült 
alkotásaikat nagy számban vitték berlini ki-
állításokra; népszerűségüknek köszönhetően 
műveik tucatjával vándoroltak európai és ten-
gerentúli gyűjteményekbe.

A német fővárosban értékesített alkotások 
közül sok darab eshetett áldozatul az 1933-as 
politikai fordulat után bekövetkező múzeu-
mi szanálásoknak. A „németidegennek” ti-

Egry József 1926-ban két kiállítást rendezett Németországban, a ber-
lini Gurlitt és a drezdai Galerie Emil Richter termeiben. Minden bi-
zonnyal Kállai Ernő segítségének is nagyban köszönhető ezek létrejöt-
te. Kállai híradásai szerint a két bemutatót a vártnál is nagyobb siker 
övezte. A német főváros szinte minden napilapja, s még a nagy tekin-
télyű művészeti szaklap, a lipcsei Cicerone is megemlékezett a tárlat-
ról, egyöntetűen kiemelve Egry eredetiségét és különleges érzékét az 
atmoszferikus fények és színek érzékeltetéséhez. Kállai a kiállítás kü-
lön érdemének tartotta továbbá azt a tényt is, hogy Fritz Gurlitt Egry 
sikerén felbuzdulva kiállítótermeit átengedte egy, az 1927-es évben 
megrendezendő „...az egész modern magyar művészetet reprezen-
táló, magyar kiállítás számára”. Egry Pásztor című alkotásának repro-
dukcióját csupán Kállai Új magyar piktúrájából ismerjük. Sem a festő 
későbbi kiállításain, sem Láncz Sándor oeuvre-jegyzékében nem talál-
ható. A legvalószínűbb, hogy a két németországi bemutató egyikén 
talált új gazdára.

Egry József: Pásztor, 1923 körül, lappang, közli: Kállai Ernő: 
Új magyar piktúra 1900–1925. Budapest, Amicus, 1925

Tihanyi Lajos: Halász Gyula (Brassai) portréja, 1923, lappang, 
Tihanyi feljegyzése szerint elveszett Berlinben
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tulált alkotásokból 1937-ben megrendezett 
Entartete Kunst (Elfajzott művészet) című 
tárlat katalógusa a magyarok közül Bernáth 
Aurél, Bortnyik Sándor, Péri László és Schei-
ber Hugó nevét említi az „elfajzott” alkotók 
között, de a tárlat ideológiai alapját képező 
Wolfgang Willrich Säuberung des Kunsttem-
pels (A művészet templomának megtisztítá-
sa) című iratának borítójára is felkerült egy 
Kádár Béla-, valamint egy Moholy-Nagy-al-
kotás. Hogy ezen a müncheni kiállításon, 
valamint a múzeumokból és a magángyűjte-
ményekből kisöpört alkotások sorsa végül mi 
lett, arról ma a Hildebrand Gurlitt-hagyaték 
döbbenetes históriája kapcsán újabb találgatá-
sok születnek. Vélhetőleg a kérdéses alkotások 
többsége valóban elpusztult, de nem egy példa 
bizonyítja, hogy közülük sok darab átvészel-
te a nácik pusztítását.

• • •
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